Sfaturile parintelui duhovnic
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pentru a nu ne

spovedi

Există vreun motiv din cele de mai jos de care să nu fi auzit cineva sau la care
să nu se fi gândit vreodată?
j Cine este preotul, pentru a ierta păcatele?
Nu preotul ne iartă, ci Iisus Hristos prin cuvântul preotului. Mântuitorul a dat
această putere apostolilor şi urmaşilor acestora: episcopi şi preoţi. Preotul
este doar un martor al faptului că ne-am spovedit.
k Eu mă spovedesc direct lui Dumnezeu, fără intermediari.
Doar mândria ne poate împinge să credem că Hristos ne vorbeşte şi ne
dezleagă direct, fără sprijinul şi mijlocirea preotului. Dumnezeu a rânduit în
aşa fel lumea încât să avem nevoie unii de alţii. Hristos ştie ce a făcut fiecare,
dar aşteaptă pocăinţa noastră. Mergând la preot să ne spovedim, arătăm
smerenia şi pocăinţa noastră.
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n Spovedesc tot timpul aceleaşi păcate.
Pentru a ajunge curaţi trebuie să îndepărtăm mizeria… indiferent de cât de
originală sau de obişnuită este aceasta. Păcatele sunt diferite pentru că diferit
este modul, conjunctura în care le săvârşeşti. Acum ai nevoie de iertarea
păcatelor „noi”, adică cele făcute după spovedanie. Spovedind aceleaşi
păcate, primim mereu iertarea fără de care nu ne putem mântui.
o A mă spovedi nu foloseşte la nimic, pentru că repet păcatele spovedite.
Singurul lucru pe care Dumnezeu îl cere este să îmi arăt căinţa pentru
păcatele comise şi ca acum, în acest moment, să fiu dispus să lupt pentru a nu
le mai repeta. Mi se cere să fiu decis, cu adevărat, acum, să refuz păcatul. Deci
de vei cădea, te ridici; duci luptă în continuare, nu renunţa. Hristos spune:
prin răbdarea voastră vă veţi mântui sufletele voastre.
p Dacă preotul gândeşte rău despre mine?
Preotul se află în locul lui Hristos pentru a ierta. Tinde totdeauna să
gândească bine: preţuieşte credinţa ta, sinceritatea ta, voinţa ta de a deveni
mai bun… El se aşează acolo să asculte păcatele în mod gratuit, ore întregi,
numai din iubire faţă de suflete. Chiar dacă nu te cunoaşte încă, îţi preţuieşte
sufletul şi vrea să te mântuieşti şi tu.
q Dacă preotul va spune cuiva păcatele mele?
Nu te preocupa pentru acest lucru. Biserica are mare grijă de acest lucru,
astfel că aplică pedeapsa cea mai mare care există în Dreptul Canonic, anume
excomunicarea preotului care descoperă ce a auzit în timpul spovedaniei.
Există martiri ai secretului spovedaniei: preoţi care au murit numai pentru a
nu descoperi conţinutul spovedaniei.

l De ce trebuie să spun păcatele mele unui om ca şi mine, păcătos?
Acel om nu este unul oarecare: are puterea specială de a ierta păcatele prin
Taina Preoţiei pe care a primit-o, care nu depinde de calităţile personale ale
lui. Mai mult chiar, tocmai pentru că şi el cunoaşte, ca om, ce înseamnă să fii
slab, poate să te înţeleagă mai bine.

r Nu am timp!
Dacă spui că nu ai timp este o iluzie. Ceea ce lipseşte este ordinea în viaţa ta şi
vei avea timp de toate, inclusiv pentru spovedit. Vrei să facem o comparaţie
cu orele petrecute la televizor sau calculator? Adevărul e că nu avem
credinţă, căci timpul este încă al nostru. Găseşte timp şi vei culege roadele
spovedaniei, adică vei câştiga pacea sufletului.

m Îmi este ruşine.
Trebuie să depăşeşti ruşinea: cu cât este mai dificil să spui ceva, cu atât mai
mare va fi pacea interioară după ce vei fi spus ceea ce aveai pe suflet. Preotul
a ascultat deja de mii de ori ceea ce tu îi vei spune. Şi nu uita: a greşi este
omeneşte, iar a te îndrepta este dumnezeieşte, fiindcă Dumnezeu nu vrea
moartea păcătosului, ci aşteaptă îndreptarea lui.

s Nu găsesc un preot să mă spovedesc.
Dacă vrei să te spovedeşti, o poţi face la biserica din parohie sau într-o
mănăstire. Caută un preot duhovnic pe care să-l simţi aproape de sufletul tău,
care crezi că te înţelege, în faţa căruia poţi să-ţi descarci povara sufletului, ale
cărui sfaturi şi recomandări să le primeşti şi să le împlineşti cu convingerea
că îţi vor vindeca sufletul.
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